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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A Cartilha enquanto tecnologia educativa foi construída com a finalidade de convidar 
os gestores a refletir sobre a aplicação do planejamento sistematizado na sua prática 
gerencial, visando disseminar informações básicas sobre planejamento e gestão e 
ampliar o entendimento sobre o Plano Diretor Estratégico do Hospital. 
Na sua construção foram consideradas evidências científicas e da realidade onde a 
mesma será aplicada objetivando torná-la um material de fácil acesso e cujo conteúdo 
desperte o interesse de todos os envolvidos com os processos de planejamento e 
gestão no Hospital Universitário. 
De acordo com Nietshe (2005), toda tecnologia pode ser entendida como resultado 
de processos concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, para o 
desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos para a construção de 
produtos materiais, ou não, com a finalidade de provocar intervenções sobre uma 
determinada	 situação prática. Todo esse procedimento dever ser avaliado e 
controlado sistematicamente. 
Autores como Nistesche (2005), Teixeira (2014, 2010) definem a Tecnologia 
Educativa (TE) como um conjunto sistemático de conhecimentos científicos que 
tornem possível o planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento 
envolvendo todo o processo educacional formal e informal.  
As autoras registram que há três tendências para as tecnologias educativas: TE para 
Educação tecnológica e Superior cujo público alvo são os estudantes; as TE para 
Educação e Saúde destinadas à Comunidade e as TE para Educação Permanente 
para os profissionais. 
Os passos para a construção das mesmas são: 
. Passo 1 e 2 – Contextualização e Preparação-Criação – podendo ser realizada com 
ou sem a participação do público alvo. Nessa etapa há necessidade de se definir qual 
a informação a ser gerada, a população alvo e o contexto que corresponde a que 
situação a TE vai mediar.  
A contextualização deve estar baseada em evidências da realidade e científicas 
enquanto a Preparação/Criação deve ater a definir objetivo e finalidade, qual o 
ambiente a ser divulgado (virtual ou presencial), modalidade (tátil, auditiva, impressa, 
audiovisual ou outra mais apropriada).  
. Passo 3 – Validade/Testagem – sendo também realizada com ou sem participação 
do público alvo.  
. Passo 4 – Aplicação e Avaliação que deve contar com a participação do público alvo.  
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Baseada nas orientações feitas pelos autores supracitados, foi desenvolvida a 
Tecnologia educativa impressa em formato de cartilha que inicialmente será 
apresentação presencial e posteriormente, também virtual a ser inserida no sistema 
intranet do Hospital Universitário. 
As etapas para a estruturação da TE consistiram em:  
1. Busca das evidências científicas que foram descritas no capítulo da 
Fundamentação Teórica;  
2. Definição dos conteúdos a serem inclusos, tendo em vista que já conhecíamos o 
público alvo e o objetivo da TE. Definimos que esses deveriam ser estruturados para 
proporcionar fácil leitura e compreensão, como conceitos básicos e etapas de um 
planejamento estratégico e por estar em sintonia com as atividades do Planejamento 
estratégico do Hucam;  
3. A seguir, buscou-se a identidade visual dos materiais didáticos já produzidos no 
Hucam visando manter coerência com os produtos desenvolvidos pela Instituição;  
4. O produto foi submetido à apreciação de três avaliadores com conhecimento na 
área de educação e planejamento para leitura e proposição de ajustes no material 
educativo;  
5. A etapa de Aplicação ocorrerá após a avaliação pelos membros da banca;  
6. Há necessidade da TE ser encaminhado ao Colegiado Executivo do Hospital para 
aprovação e posterior utilização pelas Unidade de Gestoras do Hospital Universitário.  
7. Finalmente, o exemplar será submetido à Unidade de Comunicação do Hucam para 
formatação e publicação conforme definido na política institucional de divulgação de 
informações.  
 
Protocolo de envio da Cartilha ao Setor de Planejamento do Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes - Hucam-Ufes/Ebserh. 
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